
شگاه ھا و ياد نھاده شد و بطور مستمر نماي بنی زمانین فاصله ي که در این تشکليدارتريپا
 دھد، کلوب عکس کارون یت خود ادامه ميمسابقات خود را برگزار کرده است و ھمچنان به فعال

ان ي مین الملليجاد ارتباط بي و ایش با ھدف ارتقاء فن و ھنر عکاسي سال پ5ن کلوب يا.  است
.  ديل گردي قطع شده بود، در تھران تشکیراني عکاس ای که ربع قرن برایعکاسان، ارتباط

 ھمه آزاد ی کرد وثبت نام برای نمیابيران بود که اعضا را ارزي ایکلوب کارون تنھا گروه عکاس
.   عضو داشته است300 تا 50ن کلوب به تناوب يا.   کردندی توانستند رشد می که میآنان.  بود

 از یادي ھمچنان شمار زیش به ونکوور منتقل شد وليم پيک سال و نين کلوب از ي ایدفتر مرکز
  .  کلوب عکس کارون عضو انجمن عکاسان کاناداست.   ھستندیرانياعضا ا

  
 یگاه را در عکاسين جاي مستند باKتریم، عکاسيران بنگريخ اي تاری عکس ھایاگر به مجموعه 

ل ھنر يدا شدن امکان اعزام دانشجو به خارج و تحصي با پ40 یاز اواسط دھه .  ران دارديا
  .  افتيران مفھوم ي در ای ھنری عکاسان،ي توسط دانشجویعکاس

 با توجه به گسترش ارتباط جامعه با 50 یل دھه يران در اواي در ایع عکاسيرشد مجدد و سر
 ی که برایاني از دانشجویتعداد انگشت شمار.   از ھنر آغاز شدیت مجدد حکومتياروپا و با حما

ن دوره در ياکثر عکاسان ا.  بازگشتندران يبه ا) مانند کامران عدل( به فرنگ رفته بودند یعکاس
 یم زنديمر. ان معمار بودينصرهللا کسرائ.  ل نکرده  خودآموخته بودندي تحصی عکاسیرشته 

.  خوانده بودی و داروسازیميه شي شفائیھاد.   حسابدار بودین شاھروديافش. اقتصاد خوانده بود
ان يرانيران و ايد از ايو و اس\ينگات یي گرانبھاین نسل مجموعه يا.  یل عکاسان تجربيز خيو ن
ن يا.   کردندی و عکاسیيده بود، شناسايان به آنجا نرسي شھری را که پایيروستاھا. ه کردنديتھ

  .  ران بودين اي نویادگذار عکاسينسل بن
ران، پس از دوران قاجار، ک\س آموزش ين بار در اي اولیه براي شفائی ھاد50 یل دھه يدر اوا
. ف به صورت تک درس برپا نمودي شری را در دانشگاه صنعتیک و ھنري ک\سی علمیعکاس

گر دانشگاه ھا و از جمله در دانشگاه تھران ين ک\س در ديپس از آن ھم.  ستان او بودميمن  آس
 یيپس از بازگشا.  ف شدي تالی به فارسی عکاسی آموزش علمین جزوه ياول.  ديل گرديتشک

.   کردیادگذاريرا در دانشگاه بن) یسانس عکاسيل (ی عکاسیه رشته ي شفائیمجدد دانشگاه، آقا
ف ي تالیتوسط و" یفن و ھنر عکاس"ز تحت عنوان ي نیّن کتاب مدون آموزش عکاسينخست
ن مرجع آموزش ين کتاب تا کنون ھشت چاپ منتشر شده است و ھمچنان بھتري از ا. ديگرد

 ،ل شدندي فارغ التحص1367 در سال یانري ایل کرده ين نسل عکاس تحصياول.   استیعکاس
ن و ي نویپدر عکاس) 1302متولد (ه ي شفائیھاد.   کنندیس مي ھم اکنون در دانشگاه ھا تدریکسان
  .   گذراندی اش را میکا در منزل پسر خود دوران بازنشستگيران، ھم اکنون در آمري ایعلم
 یگر کتاب ھاي و دی آموزشی ھا کتابیف و ترجمه يز به تالي نیگرين دوره عکاسان ديدر ا

ز پا ي نیمج\ت عکاس.  شان را به صورت کتاب چاپ کردندي اقدام نمودند و عکس ھایعکاس
  .گرفتند

  ران چه بود؟ي در اروپا و ای عکاسیاما تفاوت اساس
 ین به دست گرفتند، پشتوانه ي دوربیي که عکاسان اروپای، زمانین عکاسيپس از اختراع دورب

 ھمان نقاشان بودند، که مکاتب یين عکاسان اروپاينخست.   اروپا را پشت سر داشتندیقرون متماد
 را ثبت ی داگر که عکاسیژان لوئ.   شناختندی می را با قلم خود تجربه کرده و به خوبیھنر

 کرد؛ با ی می با قرن ھا تجربه عکاسیي اروپاین عکاسيدورب.  ک نقاش باتجربه بوديکرد، خود 
 !سم ھايتمام ا

 
 ران چه گذشت؟ياما در ا
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 Winners 
CPC Third Annual Photography Competition 
 

 
First Winner: Malakeh Mir Pouya (Pressure) 

 

   
Second Winner: Algis Griskevicius   Third Winner: Farzad Emami 

(Becoming Woody)                         (From “Trunk” Collection) 
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